č.
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ZPRAVODAJ OBČANŮ JEZEŘAN A MARŠOVIC
Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 8/2008 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
12.12.2008
Program :

1. Úvod, zahájení
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva v obce
4. Rozpočtové opatření č. 6/2008
5. Žádosti občanů a organizací
a)Pěvecký sbor Cantamus Corde - žádost
o finanční příspěvek na setkání pěveckých
sborů
b)EVC Group s.r.o. - žádost o odkoupení
obecního pozemku za účelem podnikání
c)DEREDES s.r.o. - poskytnutí spolupráce
d)Miroslav Kremláček - žádost o odkoupení
obecního pozemku
e)Město Pohořelice - žádost o zapůjčení
zahradních souprav
6. Diskuse občanů
7. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2009
8. Inventarizace
majetku
a
závazků
obce za účetní období od 01.01.2008
do 31.12.2008
9. Schválení zástupců obce do školské rady
10. Projednání výzvy k podání nabídky
na veřejnou zakázku dodávky „Žádost
o finanční dotaci k odkanalizování obce“
11. Zprávy předsedů jednotlivých výborů
12. Zpráva starosty
13. Různé
14. Usnesení
15. Závěr

K bodu č. 1 :

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18.10
hod. Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno, je přítomno 10 členů ZO a zasedání je
usnášeníschopné.

Poznámka: v 18.12 hod. se dostavil Pavel Čáp.
Počet přítomných členů ZO je 11.
Následně starosta seznámil přítomné
s programem zasedání ZO, nikdo z členů ZO
neměl k programu doplnění ani připomínky.
Program byl schválen:
pro bylo 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 2 :

Starosta navrhl, aby návrhová komise
pracovala ve složení:
předseda komise: Radek Šles
členové komise: Dana Novotná
Petr Badin

RR

RR

RR

RR

RR
RR
RR

Návrhová komise byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing. Petr Slavík
ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Slavík
Pavel Čáp

RR

Obsah:
Informace obecního úřadu
Zasedání ZO č. 8 /2008 ze dne
12.12.2008
Zasedání ZO č. 1/2009 ze dne
29.1.2009
Zasedání ZO č. 2/2009 ze dne
19.3.2009
Příspěvky:
Činnost Sboru dobrovolných
hasičů
Jaro už je tu
Masopust 2009
Obecní stránky vyhrály cenu
veřejnosti
Společenská kronika
od 1. 1.2009 do 31.3.2009

K bodu č. 3 :

Petr Badin jako ověřovatel zápisu z minulého
zasedání ZO uvedl, že zápis ze zasedání minulého
ZO byl řádně vyvěšen na úřední desce OÚ a nebylo
k němu žádných připomínek.
Starosta uvedl, že ani on neobdržel žádné
připomínky. Připomínky k zápisu neměl nikdo
z členů ZO.

K bodu č. 4 :

S rozpočtovým opatřením č. 6/2008
seznámila ZO účetní paní Pavlína Slavíková.
Jednalo se o navýšení příjmů za DPH
o 314.000,-Kč, tyto finanční prostředky byly
použity na výdaje v rozpočtu, zejména navýšení
částky za vymalování sálu kulturního domu,
výdaje za elektrickou energii, nákup popelnic
a za náklady se sběrem odpadu.
Ze strany členů ZO nebyly dotazy ani
připomínky a ZO s tímto rozpočtovým opatřením
vyslovilo souhlas.

Radostné prožití velikonočních svátků a pěkné jarní dny přejí všem spoluobčanům zaměstnanci obecního úřadu.

ZO pověřilo starosty k dodatečným změnám
rozpočtového opatření č.6/2008 v případě
potřeby realizovat rozpočtové změny do konce
roku 2008.
Rozpočtové opatření č. 6/2008 bylo
schváleno:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 5 :

Starosta seznámil ZO s jednotlivými žádostmi
občanů a organizací:
a) Pěvecký sbor Cantamus Corde požádal
o finanční příspěvek ve výši 22.000,-Kč,
na setkání pěveckých sborů, které se uskuteční
dne 21.11.2009.
ZO vzalo žádost na vědomí, s tím že o žádosti
bude jednáno na příštím zasedání ZO, spolu se
všemi žádostmi, které byly ZO předloženy.
b) Společnost EVC Group s.r.o. z Hulína
požádala o odkoupení obecních pozemků
za účelem podnikání – 10.000 m2 na instalaci
slunečních kolektorů.
Starosta uvedl, že v průmyslové zóně pozemky
nejsou k dispozici a obec nevlastní pozemky, které
by byly vhodné pro toto podnikání. O tomto bude
informovat žadatele.
c) Společnost DEREDES s.r.o. z Prahy nabízí
obci, v rámci dotačních titulů z Evropské unie
realizaci besedy s občany o problematice zadlužení
občanů a řešení takové situace. Bližší informace
lze zjistit na www.nedluzim.cz. Dále v rámci svých
podnikatelských aktivit nabízí obci pomoc při
vymáhání pohledávek.
Po následné diskusi se ZO shodlo na tom,
že tato problematika není pro obec aktuální a že
zatím o tyto služby nemá zájem.
d) Pan Miroslav Kremláček požádal
o odkoupení obecního pozemku u garáží
na Výhoně v Maršovicích, vedle jeho garáže.
Starosta uvedl, že je potřeba provést obhlídku
na místě a potom teprve rozhodnout.
e) Město Pohořelice požádalo o bezúplatné
zapůjčení zahradních souprav ve dnech 19. až
21.06.2009 na oslavy města.
ZO zvažovalo zda žádosti vyhovět či zapůjčení
realizovat za úplatu, tak jak byla schválena
na minulém zasedání ZO.
ZO schválilo zapůjčení za úplatu:
pro 9, proti 0, zdrželi se 2 členové ZO

K bodu č. 6 :

Mgr. Bohuslav Slavík informoval ZO o tom,
že nechal zaměřit pozemky, které bude od občanů
kupovat za účelem výstavby rodinného domu,
a dotázal se zda starosta jednal s Ing. Pexem
ohledně zaměření obecních pozemků.
Starosta uvedl, že ho bude kontaktovat a že
se s ním domluví a následně by se realizovala
výměna, tak jak byla projednána na minulém ZO,
tak aby pozemek vedle struhy byl široký cca 15
metrů.
Mgr. Květoslava Bílová informovala ZO
o provedených opravách oken na budově ZŠ
a požádala o navýšení rozpočtu o 40.000,-Kč
na provoz.

K bodu č. 7 :

ZO schválilo rozpočet obce na rok 2009.
Rozpočet byl schválen:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 8:

Starosta
přednesl
příkaz
starosty
k inventarizace majetku a
závazků obce
za účetní období od 01.01.2008 do 31.12.2008.
Inventarizace
by
měla
být
ukončena
do 10.01.2009, výsledky a zpráva budou
předloženy na příštím zasedání ZO.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

K bodu č. 9:

Starosta předložil návrh na zástupce obce
do školské rady, která je volena na 3 roky. Jedná
se o Mgr. Petra Eckla, Petra Badina a Ing. Davida
Tesaře.
Návrh byl schválen:
pro 9, proti 0, zdrželi se 2 členové ZO.

K bodu č. 10:

Do konce března 2009 bude potřeba
na Ministerstvo ŽP předložit žádost o dotaci
na stavbu kanalizace a do konce února 2009 by
mohlo být vydáno územní rozhodnutí.
Starosta navrhl, aby ZO ustanovilo výběrovou
komisi pro projednání výzvy k podání nabídky
na veřejnou zakázku dodávky „Žádost o finanční
dotaci k odkanalizování obce“ a následný výběr
dodavatele. První setkání komise by se mělo
uskutečnit ve dnech 13 či 14.01.2009.
Komise byla navržena ve složení: Ing. David
Tesař, Ing. Petr Slavík, Milan Šles, Ing. Radek
Dohnal a Ing. Josef Blažek.
Komise byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 11:

Vystoupili:
Mgr. Petr Eckl – předseda kulturního
a školského výboru
- dne 21.12.2008 se uskuteční Živý Betlém
a výstava vánočních výrobků.
Ing. Jan Slavík – předseda výboru pro obnovu
a rozvoj
- Internet v knihovně je vytáčecí a není
dostatečně využíván, náklady na provoz
činí cca 1.000,-Kč/měsíc, zřízení internetu
prostřednictvím wi-fi sítě, by představovala
náklady cca 500,-Kč/měsíc + náklady na pořízení
cca 5.000,-Kč.
Předseda
výboru
navrhuje
internet
v knihovně zrušit (už bylo realizováno
k 15.12.2008) realizovat veřejný internet
v místnosti na OÚ, když by bylo možno využít
stávající internet. Internet by mohl být přístupný
po úřední dobu OÚ, v případě zájmu by bylo
možno se domluvit i na rozšíření doby.
Starosta uvedl, že zvažoval rozšíření
otvíracích hodin v knihovně, tak aby byl internet
více přístupný a mohl být využíván. S realizací
veřejného internetu by počkal, když v příštím roce
v rámci projektu CzechPoint bude obci poskytnuta
dotace na nový počítač a obec bude povinna
a od 01.07.2009 zřídit Datovou schránku, pak by
bylo možno uvažovat o veřejném internetu.
ZO po diskusi rozhodl nechat proběhnout
ukončení internetu v knihovně k 15.12.2008,
s tím že se k této problematice vrátí na některém
z příštím zasedání ZO.
Ing. David Tesař – předseda stavebního
a investičního výboru
- pouze uvedl, že proběhla obhlídka narušené
lípy u hřbitova v Maršovicích (bude uvedeno
ve zprávě starosty).

K bodu č. 12:

Na úvod starosta přednesl návrh na navýšení
rozpočtu o 40.000,-Kč na provoz ZŠ.
Navýšení bylo schváleno:
pro 11, proti 0, zdrželi se 0 členů ZO
Starosta ve své zprávě uvedl:
a) bylo provedeno pracovníkem KÚ posouzení
obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, s tím, že
obsah neodporuje zákonu a věcné chyby nebyly
zjištěny, s doporučením vyhlášku založit.
b) k provádění odvozu odpadu od hřbitovů
navrhl možnost nahrazení současného způsobu
zakoupení kontejnerů od společnosti SITA, které
by byly vyváženy 1x za 14 dní. Cena za odvoz
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jednoho kontejneru činí cca 9.282,-Kč za rok.
ZO projednalo uvedenou problematiku
a rozhodl realizovat zakoupení 2 ks kontejnerů,
jejich umístění u hřbitovů a jejich odvoz
společností SITA. Bude potřeba vyřešit jejich
vhodné umístění a jejich zabezpečení. Stávající
velkoobjemové kontejnery budou z místa
odstraněny a uloženy na vhodném místě.
c) členové ZO, kteří provedli obhlídku
narušené lípy navrhují její odstranění. Na základě
návrhu pana Eckla, že pokácení lípy provede
na svoje náklady a vlastní nebezpečí, ZO vyslovilo
souhlas a dřevo ponechá panu Ecklovi bezplatně.
Pokácení lípy bylo schváleno:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů
d) bylo realizováno pokácení druhého jírovce
u hřbitova v Maršovicích o dřevo není zájem.
Dřevo z prvního jírovce zakoupil pan Dušan
Duchoň za 400,-Kč/m2 a zaplatil 600,-Kč..
e) Region Moravskokrumlovsko bude pro rok
2009 hospodařit dle rozpočtového provizoria,
uskuteční se Regiontour – veletrh cestovního
ruchu, kde na stánku regionu budou i propagační
materiály obce.
Dále v rámci Místní akční skupiny Živé
pomezí Krumlovsko-Jevišovicko se plánuje
realizace páteřní cyklostezky, která by měla vést
částečně i přes katastr obce a obec by měla přispět
na přípravu projektu částkou cca 8.000,-Kč.
Starosta navrhl, aby ZO schválilo vyčlenění této
částky.
ZO se dotazovalo na smysl těchto prostředků,
když dle sdělení starosty neměla cyklostezka
vůbec přes obec být vedena a nyní má vést pouze
přes část katastru, mimo zastavěnou část obce.
Příspěvek nebyl schválen:
pro 1, proti 2, zdrželi se 8 členů ZO
f) proběhl sběr elektrospotřebičů
g) OÚ obdržel nabídku dechové hudby Bojané
na realizaci vystoupení či taneční zábavy.
h) byl vymalován sál KD za 23.000,-Kč a pan
Václav Šles provedl opravu propáleného stolu.
Měla by být stanovena pravidla za kterých by se
sál či stoly a židle půjčovaly.
Ing. Jan Slavík navrhl, aby v sále KD byl zákaz
kouření a při akcích, po domluvě s provozovatelem
pohostinství, se nekouřilo ani zde. Sál a zařízení
KD by měly být předávány a přebírány a mohla
by se vybírat vratná kauce, ze které by se mohly
hradit náklady a opravy poškozeného zařízení.
Starosta uvedl, že připraví pravidla pro
půjčování KD a zařízení.

K bodu č. 13:

Ing. David Tesař uvedl, že kontaktoval
zástupce společnosti TOPGEO Brno spol. s r.o.
ohledně objednávky na posudek Pérek, ale ten mu
sdělil, že o ničem neví.
Starosta uvedl, že objednávku poslal a bude
společnost kontaktovat.
Byl vznesen dotaz na jakou dobu byla
přemístěna autobusová zastávky u školy. Starosta
sdělil, že dočasně a uvedl, že v rozhodnutí
krajského úřadu není žádný konkrétní termín
uveden.
Petr Badin upozornil na konkrétní místa, kde
nesvítí světla veřejného osvětlení.
Ing.Jan Slavík upozornil na díru ve střeše
domku v parku v Maršovicích a navrhl její opravu.
Ludmila Prokešová se zeptala, zda se bude
řešit situace okolo poldru v Maršovicích a zda by
bylo možno získat dotace na realizaci a dále se
zeptala zda se někdo, např. z ministerstva kultury
dotazoval na situaci okolo kapliček.
Starosta uvedl, že nic konkrétního neví, ale že
se bude informovat.

leden - březen

K bodu č. 14:

Předseda návrhové komise Radek Šles
předložil ZO návrh usnesení z dnešního zasedání
ZO. Po doplnění bylo usnesení schváleno.
Usnesení č. 8/2008 ze zasedání ZO bylo
schváleno:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 15:

Starosta ukončil zasedání ZO ve 21.40 hod.
a protože se jednalo o poslední zasedání ZO
v letošním roce, popřál všem přítomných hodně
úspěchů v novém roce 2009.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Slavík
Pavel Čáp

Usnesení č.8/2008 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice
ze dne 12.12.2008
Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí :

1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Žádost o finanční příspěvek pěveckému
sboru Cantamus Corde ve výši 22.000.,- Kč
na II. setkání pěveckých sborů v roce 2009.
3. Žádost firmy EVC Group s.r.o. o odkoupení
obecního pozemku za účelem podnikání.
4. Žádost firmy deredes s.r.o. o poskytnutí
spolupráce.
5. Žádost
pana
Miroslava
Kremláčka
o odkoupení části obecního pozemku.
6. Příkaz starosty obce k provedení inventarizace
majetku a závazku obce za rok 2008.
7. Zprávu předsedy kulturního a školského
výboru.
8. Zprávu předsedy výboru pro obnovu a rozvoj.
9. Zprávu předsedy stavebního a investičního
výboru.
10. Zprávu starosty.

II. schvaluje:

1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 6/08.
3. Zapůjčení zahradních souprav za úplatu
městu Pohořelice.
4. Rozpočet obce na rok 2009.
5. Mgr. Petra Eckla, Ing. Davida Tesaře a Petra
Badina do Školské rady.
6. Komisi k výběrovému řízení na zpracování
žádosti o dotaci z EU na stavbu „Splašková
kanalizace v obci Jezeřany-Maršovice“ (dále
jen výběrovou komisi), ve složení Ing.Radek
Dohnal, Ing. Josef Blažek, Ing. David Tesař,
Ing.Petr Slavík a Milan Šles.
7. Pokácení lípy v Maršovicívh nad hřbitovem.
8. Zakoupení 2 ks kontejnerů o objemu
1100 litrů na směsný odpad ze hřbitovů
v Jezeřanech a Maršovicích.

III. pověřuje :

1. Starostu obce schválit dodatečné změny,
provedené k 31.12.2008 v Rozpočtovém
opatření č. 6/08.
2. Výběrovou komisi k vyhotovení a rozeslání
výzvy k podání nabídky na zpracování žádosti
o dotaci.
Radek Šles, předseda návrhové komise
Jan Šťastný, starosta obce

leden - březen

Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
29.01.2009
Program :

1. Úvod, zahájení
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva v obce
4. Rozpočtové opatření č. 1/2009
5. Žádosti občanů a organizací
a)Jana Hoduláková - žádost o odkoupení
obecního pozemku
b)Petr Šťastný – žádost o odkoupení obecního
pozemku
c)Domovem české hudby o.p.s. – nabídka
koncertu k 30 letům úmrtí varhaníka Jana
Čápa
d)Finanční příspěvky pro rok 2009
6. Diskuse občanů
7. Schválení inventarizace majetku a závazků
obce za rok 2008
8. Projednání změn návrhu zadání č. 2
k územnímu plánu obce
9. Zřízení programu Czech POINT
10. Projednání smlouvy o pronájmu nebytových
prostor
11. Odpisový plán příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola JezeřanyMaršovice na rok 2009
12. Zpráva předsedů jednotlivých výborů
13. Zpráva starosty
14. Různé
15. Usnesení
16. Závěr

K bodu č. 1 :

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18.00
hod. Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno, v souladu s ustanovením § 93 zákona
o obcích, je přítomno 11 členů ZO a zasedání je
usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem
zasedání ZO, nikdo z členů ZO neměl k programu
doplnění ani připomínky.
Program byl schválen:
pro bylo 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 2 :

Starosta navrhl, aby návrhová komise
pracovala ve složení:
předseda komise: Milan Šles
členové komise: Mgr. Petr Eckl
Pavel Čáp
Návrhová komise byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing. Petr Slavík
ověřovatelé zápisu: Ing. David Tesař
Dana Novotná

K bodu č. 3 :

Ing. Jan Slavík jako ověřovatel zápisu
z minulého zasedání ZO konstatoval, že zápis
ze zasedání z minulého ZO byl řádně vyvěšen
na úřední desce OÚ a nebylo k němu žádných
připomínek.
Starosta rovněž neobdržel žádné připomínky.
Připomínky k zápisu neměl nikdo z členů ZO.

K bodu č. 4 :

S rozpočtovým opatřením č. 1/2009
seznámila ZO účetní paní Pavlína Slavíková.
Rozpočtové opatření obsahuje v příjmech
navýšení o přebytek hospodaření za rok 2008
ve výši 830.000,-Kč a
ponížení příspěvku
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ve školství z původních 100.000,-Kč na 84.500,Kč, což je skutečná výše příspěvku, kterou obec
v roce 2009 obdrží, tedy v tomto případě dochází
o snížení příjmů o 15.500,-Kč.
V rámci tohoto rozpočtového opatření je
třeba rozhodnout o začlenění částky 814.500,-Kč
do výdajů rozpočtu obce pro rok 2009.
Dále účetní ZO seznámila s dodatečnými
změnami rozpočtového opatření č. 6/2008, které
na základě pověření z minulého zasedání ZO
udělal starosta. Jednalo by se o začlenění přebytku
hospodaření za minulý rok ve výši 380.000,-Kč
a snížení příjmových položek daní dle skutečné
výše (jedná se o daň z příjmu fyzických osob,
a daň z nemovitostí).
Starosta navrhl, aby přebytek hospodaření
za rok 2008 ve výši 815.500,-Kč byl v rámci
rozpočtového opatření zahrnut do kapitoly
pozemní
komunikace,
paragraf
stavby
(rozpočtová skladba 2212 6121). Členové ZO
s tímto postupem vyslovili souhlas.
Rozpočtové opatření č. 1/2009 bylo
schváleno:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Doplněné rozpočtové opatření č. 6/2008
vzalo ZO na vědomí.

K bodu č. 5 :

Starosta seznámil ZO s jednotlivými žádostmi
občanů a organizací:
a) Paní Jana Hoduláková žádá o prodej
obecního pozemku p.č. 1190/15 (6x5 metrů)
v k.ú. Jezeřany, za účelem stavby garáže.
Starosta navrhl, že ve spolupráci se stavebním
a investičním výborem věc prošetří a posoudí
na místě a předloží ZO svoje stanovisko.
b) Pan Petr Šťastný požádal o odkoupení
obecních pozemků p.č. 1188/3 (631 m2) a p.č.
2398 (1008 m2), v k.ú. Jezeřany s tím, že tyto
pozemky využívá jako zahradu a vinohrad.
Žadatel by chtěl znát stanovisko ZO k prodeji
a ceně pozemku, aby mohl zadat přesné zaměření
pozemku. Jedná se o pozemek, který je v katastru
nemovitostí veden jako orná půda, kde tabulková
cena je cca 10,09,-Kč/m2.
Ing. Petr Slavík zmínil skutečnost, že pozemek
je v zastavěné části obce a ZO by mělo zvážit
stanovení ceny s ohledem na tuto skutečnost.
V následující diskusi většina členů ZO uvedla, že
uvedená cena je pro ně přijatelná.
Následně proběhlo hlasování o návrhu, aby
ZO vyslovilo souhlas s prodejem za průměrnou
cenu orné půdy v Jezeřanech, poté co bude
provedeno zaměření pozemku na náklady
žadatele. O vlastním prodeji bude rozhodnuto
na příštím zasedání ZO.
Návrh byl schválen:
pro 7, proti 0, zdrželi se 4 členové ZO.
c) Společnost Domovem české hudby o.p.s.
zaslala obci dopis s návrhem na uspořádání
koncertu k 30 letům úmrtí varhaníka Jana Čápa,
který je rodákem z Jezeřan a jedná se o osobnost,
která se významným způsobem zapsala
do historie varhaní hudby.Obec by se finančně
spolupodílela na režijních nákladech na takový
koncert.
Mgr. Petr Eckl tento návrh podpořil
s tím, že podtrhl význam Jana Čápa, který
učil na konzervatoři v Brně a jeho osobnost je
neprávem opomíjena.
Starosta ve spolupráci s kulturním a školským
výborem zjistí od zástupců společnosti konkrétní
podmínky za kterých by se mohl takový koncert
v obci uskutečnit.
d) ZO projednalo a schválilo finanční
příspěvky z rozpočtu obce na rok 2009 pro:
1)
150.000,-Kč
pro
Farní
úřad
v Loděnicích na opravu střechy kostela

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

v Jezeřanech-Maršovicích.
Ing. David Tesař se vyslovil pro poskytnutí
příspěvku, s tím že střecha je narušena větrem
a bylo by potřeby vyměnit krytinu a případně
provést výměnu střešních latí.
Finanční příspěvek byl schválen:
pro 10, proti 1, zdrželi se 0 členů ZO.
2. 130.000,-Kč pro Tělovýchovnou jednotu
Jezeřany-Maršovice na realizaci závlahy hřiště
a opravu fasády kabin.
Žádost byla na provedení závlahy hřiště, ale
s ohledem na skutečnost, že TJ může realizovat
provedení závlah z jiných zdrojů, ZO vyslovilo
souhlas, aby použití finančního příspěvku bylo
možno použít i k jinému účelu a to opravě fasády
kabin TJ.
Finanční příspěvek byl schválen:
pro 10, proti 0, zdržel se 1 člen ZO.
3. 22.000,-Kč pro Pěvecký sbor Cantamus
Corde na setkání pěveckých sborů.
Finanční příspěvek byl schválen:
pro 10, proti 0, zdržel se 1 člen ZO.

K bodu č. 6 :

Nebyly žádné příspěvky ani dotazy.

K bodu č. 7 :

Starosta seznámil ZO s výsledky inventarizace
majetku a závazků obce za rok 2008.
Celkový majetek obce činí cca 32.784.000,- Kč
Inventarizace byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 8:

Ing. arch. Jaroslav Poláček zaslal ZO soupis
změn – podklady pro zpracování dokumentu
Zadání změny č. 2 ÚPO Jezeřany-Maršovice.
Jedinou změnou, se kterou se ZO plně
neztotožnilo je změna plochy zeleně na parkovací
plochu, garáže v Maršovicích u hřbitova. Uložilo
starostovy vstoupit v jednání s majitelem parcely
na této ploše, panem Zdeňkem Burjanem, ohledně
možnosti vzájemně přijatelné dohody mezi ním
a obcí o případné realizaci výstavby garáže v jiné
lokalitě.
Rovněž ZO souhlasí na případném rozšíření
plochy určené k bydlení na celou plochu určenou
pro drobnou výrobu v Jezeřanech naproti
hřbitovu.
Soupis změn byl schválen:
pro 10, proti 0, zdržel se 1 člen ZO.

K bodu č. 9:

Starosta navrhl, aby obec realizovala projekt
Czech POINT prostřednictvím společnosti
Organizační kancelář Znojmo, která by celý
program realizovala a to včetně žádosti o dotaci
a instalaci technického zařízení (PC, 2x monitor,
laserová tiskárna a scanner), vše za cca 93.000,Kč, kdy 85 % je dotace od státu a 15 % hradí obec.
Realizace projektu byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 10:

Starosta vypracoval smlouvy o pronájmu
nebytových prostor na pronájem KD a místností
v KD (bývalý OÚ) a předložil je k projednání.
Po diskusi ZO rozhodlo vrátit starostovi
smlouvy k dopracování, zejména z důvodu
nedostatečného řešení předávání a přebírání
prostor a inventáře KD a navrhlo doplnit smlouvy
o předávací protokol.
Ing. Jan Slavík znovu požadoval zákaz
kouření v prostorách KD.

K bodu č. 11:

ZO schválilo Odpisový plán na rok 2009 pro
příspěvkovou organizaci obce Základní škola
a Mateřská škola Jezeřany-Maršovice.

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

Odpisový plán obsahuje odpisy za rok 2007,
2008 a 2009.
Odpisový plán byl schválen:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 12:

Vystoupil:
Ing. Jan Slavík
– předseda kontrolního výboru
Informoval o zasedání kontrolního výboru
ze dne 29.12.2008, kdy výbor kontroloval úkoly
usnesení ZO pro stavební a investiční výbor.
Usnesení výboru je samostatným dokumentem
ze kterého vyplynulo doporučení pro ZO uvádět
při ukládání úkolů uvádět vždy termíny splnění
a následně kontrolovat splnění úkolů.
Nebyly žádné dotazy ze strany ZO.
- předseda výboru pro obnovu a rozvoj
Internet v knihovně:
Jednal s pracovnicí Okresní knihovny
ve Znojmě ohledně internetu v místní knihovně,
která doporučila ponechat připojení k internetu
v knihovně, aby byl její provoz v souladu se
zákonem a nebyla případně vyřazena ze sítě
knihoven. Proto byl zatím internet v knihovně
zachován, aktualizován u poskytovatele na vyšší
rychlost a počítač v knihovně bude doplněn
novou síťovou kartu.
Veřejný internet:
Bylo by možné realizovat internet pro
knihovnu i v prostorách OÚ, pokud by došlo
k doplnění knihovního řádu, s tím že internet
bude mimo prostory knihovny.
Starosta uvedl, že je pro ponechání internetu
v knihovně a poté co bude realizován projekt
Czech POINT, tak by mohl být veřejný internet
zaveden i na OÚ.
Ing. Petr Slavík navrhl, aby byl provozován
internet v knihovně souběžně s internetem
veřejným s tím, že po nějaké době (např. 6
měsíců) bylo vyhodnoceno jejich využití a poté
bylo rozhodnuto o konkrétním postupu.
Internetové stránky obce:
Ing. Jan Slavík – administrátor obecních
stránek přihlásil obec do soutěže Zlatý erb
2009 o nejlepší internetové stránky. Uzávěrka
pro přihlášky byla 28.01.2009 a soutěž má dvě
kola krajské a celostátní. V soutěži na stránkách
Zlatého erbu mohou hlasovat i občané a proto
požádal o podporu od členů ZO i občanů a rovněž
bude posuzováno zda obec dostává svým
závazkům o informovanosti občanů.

K bodu č. 13:

Starosta ve své zprávě uvedl:
a) dne 21.01.2009 se sešla výběrová
komise pro projednání výzvy k podání nabídky
na veřejnou zakázku dodávky „Žádost o finanční
dotaci k odkanalizování obce“. Projednala
výzvu a podmínky výběru a rozeslání výzev pěti
společnostem AP INVESTING s.r.o., IPI v.o.s.,
ENVI Agentura Trunda s.r.o., EUROVISION a.s.
a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Do 18.02.2009, 10.00 hod. mohou být
zasílány na OÚ nabídky, téhož dne v 14.00 hod. se
uskuteční otvírání obálek.
b) oznámil, že obdržel NV č. 20/2009, které
upravuje odměny členům ZO a mohlo by dojít
k jejich úpravě i v rámci obce.
ZO pověřilo finanční výbor, aby připravil
návrh do příštího zasedání ZO.
c) předložil nový návrh páteřní cyklostezky,
s tím, že trasa by měla být vedena přes zastavěnou
část obce a pokud s tím bude ZO souhlasit, tak
příspěvek na zaměření by se nezměnil a činil by
8.370,-Kč.
ZO na základě těchto nových informací
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a za podmínky, že trasa páteřní cyklostezky
povede přes zastavěnou část obce, s příspěvkem
souhlasí.
Příspěvek byl schválen:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
g) zaslal Nadaci partnerství - Strom života
- žádost o dotaci 20.000,-Kč na výsadbu stromů
u hřbitova v Maršovicích
h) zaslal Nadaci ČEZ žádost o příspěvek
na realizaci „Oranžové hřiště“ v areálu ZŠ
i) budou umístěny kontejnery u hřbitovů
a velkoobjemové kontejnery budou z místa
odstraněny, jako nejvhodnější se jeví jejich
umístění v místě, kde by mohl být v budoucnosti
sběrný dvůr.
ZO uložilo starostovi jednat s majiteli
vhodných pozemků pro vybudování sběrného
dvoru.

K bodu č. 14:

Ing. Petr Slavík navrhl, aby na každém
zasedání ZO byl v programu vždy zařazen bod
kontrola plnění úkolů usnesení. Ostatní členové
ZO s tímto návrhem vyslovili souhlas.

K bodu č. 15:

Předseda návrhové komise Milan Šles
předložil ZO návrh usnesení z dnešního zasedání
ZO.
Ze strany členů ZO bylo usnesení upřesněno
a doplněno.
Usnesení č. 1/2009 ze zasedání ZO bylo
schváleno:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 16:

Starosta ukončil zasedání ZO ve 20.50 hod.
Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Ing. David Tesař
Dana Novotná

Usnesení č.1/2009 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice
ze dne 29.1.2009
Zastupitelstvo obce :

I. bere na vědomí :

1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Žádost paní Jany Hodulákové o odkoupení
obecního pozemku.
3. Žádost pana Petra Šťastného o odkoupení
obecních pozemků.
4. Žádost Občanské veřejné společnosti
Domovem české hudby o nabídce koncertu.
5. Zprávu předsedy výboru pro obnovu a rozvoj.
6. Zprávu starosty.
7. Rozpočtové opatření č. 6/2008.
8. Zprávu kontrolního výboru.

II. schvaluje :

1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 1/2009.
3. Inventarizaci závazku a majetku obce za rok
2008.
4. Odpisový plán Příspěvkové organizace
Základní a Mateřská škola na rok 2009.
5. Příspěvek 150.000,- Kč Farnímu úřadu
Loděnice na opravu střechy kostela
v Jezeřanech-Maršovicích.
6. Příspěvek 130.000,- Kč TJ JezeřanyMaršovice na závlahy hřiště a opravu kabin.
7. Příspěvek 22.000,- Kč pěveckému sboru
CANTAMUS CORDE na organizování Setkání
pěveckých sborů v Jezeřanech-Maršovicích.

leden - březen

III. souhlasí :

1. Se soupisem změn pro zpracování dokumentu
Zadání změny č.2 ÚPO Jezeřany-Maršovice.
2. Se zřízením Czech POINTU Organizační
kanceláří Znojmo.
3. Se zaměřením pozemků č. 1188/3 a č. 2398
v k.ú. Jezeřany na náklady žadatele.
4. S prodejem těchto pozemků za průměrnou
cenu orné půdy v k.ú. Jezeřany.
5. Se zaplacením příspěvku na zaměření páteřní
cyklostezky ve výši 8.370,- Kč.

IV. ukládá :

1. Starostovi a školskému a kulturnímu výboru
zjistit další informace k uskutečnění koncertu
k 30 ti letům úmrtí pana Jana Čápa, rodáka
z Jezeřan.
2. Starostovi a stavebnímu výboru posouzení
možnosti prodeje obecního pozemku
p. Hodulákové.
3. Starostovi jednat s panem Zdeňkem
Burjanem o jeho pozemku u hřbitova
v Maršovicích.
4. Starostovi dopracovat podmínky pronájmu
kulturního domu a přilehlých místností.
5. Starostovi zahájit jednání o odkoupení
pozemku na zřízení sběrného dvoru.
6. Starostovi zapracovat do programu zasedání
Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice bod
Kontrola plnění úkolů usnesení.
7. Finančnímu výboru vypracovat návrh
na stanovení výše odměn zastupitelům.
Termín splnění všech úkolů: do příštího
zasedání Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice.
Milan Šles, předseda návrhové komise
Jan Šťastný, starosta obce

Zápis č. 2/2009 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Jezeřany-Maršovice konaného dne
19.03.2009
Program:

1. Úvod, zahájení
2. Volba návrhové komise, určení zapisovatele
a ověřovatele zápisu
3. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva v obce
4. Rozpočtové opatření č. 2/2009
5. Žádosti občanů a organizací
a) Aleš Čech - žádost o povolení ke kácení
dřevin a zřízení přístupové cesty k pozemku
b) Marie Rozková - žádost o odkoupení
obecních pozemků p.č. 1487/10 a p.č.
1487/11 v k.ú. Maršovice
c) Jaroslava Badinová - žádost o odkoupení
stavebního místa na stavbu garáže
6. Diskuse občanů
7. Kontrola plnění úkolů z minulého z minulého
zasedání ZO
8. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření
roku 2008 obce Jezeřany-Maršovice
9. Zpráva o závěrečném účtu obce za rok 2008
10. Dohoda
o
poskytnutí
příspěvku
na neinvestiční výdaje za žáky v ZŠ Loděnice
11. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009
o prominutí místního poplatku osobám,
které se trvale nezdržují v obci
12. Smlouva o pronájmu nebytových prostor
13. Prodej obecních pozemků p.č. 1188/3 a p.č.
2398 v k.ú. Jezeřany
14. Návrh zadání Změny č. 2 ÚPO
Jezeřany-Maršovice
15. Převod vodovodního řadu v lokalitě
„Za kostelem“ na sdružení Vodovody
a kanalizace Znojemsko

leden - březen

16. Zpráva předsedy komise výběrového řízení
na zpracovatele žádosti o dotaci z EU
na stavbu splaškové kanalizace a zpráva
předsedů jednotlivých výborů
17. Zpráva starosty
18. Různé
19. Usnesení
20. Závěr

K bodu č. 1 :

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18.05
hod. Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno, v souladu s ustanovením § 93 zákona
o obcích, je přítomno 11 členů ZO a zasedání je
usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem
zasedání ZO, ke kterému ze strany členů ZO
nebyly žádné připomínky ani doplnění.
Program byl schválen:
pro bylo 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 2 :

Starosta navrhl, aby návrhová komise
pracovala ve složení:
předseda komise: Pavel Čáp
členové komise: Ing. Jan Slavík
Zdeněk Ekel
Návrhová komise byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
Starostou byli určeni:
zapisovatel: Ing. Petr Slavík
ověřovatelé zápisu: Petr Badin
Radek Šles

K bodu č. 3 :

Dana Novotná jako ověřovatelka zápisu
z minulého zasedání ZO konstatovala, že zápis
ze zasedání z minulého ZO byl řádně vyvěšen
na úřední desce OÚ a nebylo k němu žádných
připomínek.
Starosta rovněž neobdržel žádné připomínky.

K bodu č. 4 :

S rozpočtovým opatřením č. 2/2009
seznámila ZO účetní paní Pavlína Slavíková.
Rozpočtové opatření obsahuje zejména
přeúčtování finančních příspěvků z rozpočtu
obce na jednotlivé příjemce (FÚ a TJ), nákup
elektrických kamen pro zajištění pořádání akcí
v KD a nákup kontejnerů ke hřbitovům.
Rozpočtové opatření č. 2/2009 bylo
schváleno:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 5 :

Starosta seznámil ZO s jednotlivými žádostmi
občanů a organizací:
a) Pan Aleš Čech požádal o zřízení přístupové
cesty ke svému pozemku, kde bude stavět rodinný
domek a zároveň o povolení vykácení dřevin, před
tímto pozemkem.
Starosta uvedl, že by se jednalo o úpravu
meze, obecního pozemku a úpravu příjezdové
cesty štěrkem. Problém je v tom, že v sousedství
se nacházejí sklepy a není možné, aby se po celé
této cestě pohybovala těžká technika.
Starosta navrhl, aby ZO vzalo žádost
na vědomí s tím, že ve spolupráci se stavebním
a investičním výborem provede šetření na místě,
za účasti žadatele a majitelů sklepů.
b) Paní Marie Rozková žádá o odkoupení části
obecních pozemků p.č. 1487/10 a p.č. 1487/11,
v k.ú. Maršovice s tím, že tyto pozemky využije
pro vybudování zázemí pro své podnikání v oboru
vinařství.
Starosta uvedl, že v těchto místech se nachází
sklep, který patří panu Zoufalému a žadatelka jej
chce odkoupit a užívat pro podnikání.
Z následné diskuse vyplynulo, že ZO souhlasí
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se záměrem prodat uvedené pozemky, ale je
potřeba, aby byly splněny následující podmínky:
- pozemky musí být vyčleněny v rámci změny
územního plánu
- musí existovat dohoda o převodu sklepa
na budoucího vlastníka pozemků.
Záměr odprodat uvedené pozemky byl
schválen:
pro 10, proti 0, zdržel se 1 člen ZO.
c) Paní Jaroslava Badinová žádá o prodej
pozemku na výstavbu garáže v Jezeřanech
na Výhoně.
Místa pro stavbu garáží jsou ještě volná,
záměr bude vyvěšen na úřední desce a vlastní
prodej bude projednán na příštím zasedání ZO.

K bodu č. 6 :

Slečna Kateřina Lazarová vznesla dotaz, kdy
bude provedeno zaměření obecních pozemků
v Jezeřanech a bude realizována výměna obecních
pozemků s Mgr. Bohuslavem Slavíkem.
Starosta uvedl, že původně chtěl zaměření
realizovat společně s Mgr. Bohuslavem Slavíkem,
což však nešlo technicky provést a přislíbil, že
bude kontaktovat Ing. Pexu a příští týden bude
zaměření provedeno.
Pan František Ruibar vznesl dotaz ohledně
jezdění cyklistů v prostoru bývalé drůbežárny
v Maršovicích.
Starosta odpověděl, že pozemky nejsou
obecní, jsou konkrétních vlastníků a obec
do těchto aktivit nemůže zasahovat.
Paní
Marie
Leikepová
upozornila
na skutečnost, že na Pérkách spadlo kus zdi
a vznesla dotaz jaký bude ve věci další postup.
Starosta uvedl, že dne 12.03.2009 provedli
prohlídku místa pracovníci společnosti TOPGEO,
kteří na základě objednávky vypracují posudek
a návrh zajištění svahu a poté bude možno
stanovit další postup. Dále uvedl, že Pérka se
budou muset nechat geometricky zaměřit,
část zdi, která je ve špatném stavu se bude
muset zbourat a provede se provizorní oplocení
drátěným pletivem.

K bodu č. 7 :

Starosta uvedl, že tento bod byl doplněn
do programu na základě úkolu z usnesení
č.1/2009, z minulého zasedání ZO. K plnění
dalších úkolů uvedl:
a) Mgr. Petr Eckl vyhotovil dopis reagující
na nabídku od Domovem české hudby o.p.s.
k uskutečnění koncertu ke 30 letům úmrtí
varhaníka Jana Čápa, který byl dne 10.03.2009
odeslán. Nyní lze očekávat, že budou domluveny
konkrétní podmínky uskutečnění koncertu.
b) Starosta, Ing. David Tesař a Milan Šles
uskutečnili prohlídku místa, kde by chtěla paní
Jana Hoduláková postavit garáž. Nic nebrání
tomu, aby byl pozemek vyčleněn pro výstavbu
garáže a záměr obce prodat část pozemku p.č.
1190/15 v k.ú. Jezeřany vyvěšen na úřední
desce. Jedná se o pozemek o rozměrech 5 x 6 m,
přípravu pozemku si provede zájemce sám a garáž
bude v souladu se zastavovacími podmínkami
ostatních garáží.
c) Starosta jednal ohledně směny či prodeji
pozemku u hřbitova v Maršovicích s panem
Zdeňkem Burjanem, který odmítl pozemek
prodat. Koupil ho za účelem výstavby garáže
a tento záměr by chtěl uskutečnit.
d) Ohledně pozemků pro vybudování
sběrného dvora v areálu bývalého ZD, starosta
jednal rovněž s panem Zdeňkem Burjanem, který
společně s panem Milan Geyerem je vlastníkem
těchto pozemků. I v tomto případě vlastník
pozemky neprodá. Předběžně souhlasí, aby
na části tohoto pozemku byly dočasně umístěny
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kontejnery od hřbitovů.
e) Starosta vypracoval a předložil ZO
předávací protokol na předání sálu a místností
v KD, ve kterém je mimo jiné uveden zákaz
kouření v KD.
Ing. Jan Slavík vznesl požadavek a uvedl, že
předávací protokol by měl být spíše smlouvou
o pronájmu a že součástí protokolu by měl být
seznam inventáře.
V následně diskusi bylo dohodnuto, že
starosta text doplní a položky, které jsou
v inventárních soupisech vedeny jako drobný
hmotný majetek, konkrétně u sálu to budou stoly
a židle, u místností KD, to budou stoly, židle,
kuchyňská linka, mikrovlnná trouba a elektrická
kamna.
Zájemce o zapůjčení sálu, místností v KD či
inventáře KD tak musí učinit nejpozději 3 dny
předem na obecním úřadu a předání a převzetí se
uskuteční v pracovní době obecního úřadu nebo
v jinou dobu, ale pouze po domluvě se starostou.
g) Úpravu odměn členům ZO projednal
finanční výbor a informaci a návrh předložila
předsedkyně finančního výboru Dana Novotná:
finanční výbor navrhuje navýšit odměny
členům ZO v souladu s NV č. 20/2009. Zvýšení
odměn neuvolněným členům ZO a členům výborů
představuje dohromady navýšení o částku 1.020,Kč měsíčně.
ZO znovu deklarovalo svůj záměr realizovaný
již v současném stanovení odměn a to, že lze
pobírat pouze jednu odměnu, za výkon stejných
funkcí a je tedy možné kumulovat pouze odměnu
za výkon funkce předsedy výboru, člena výboru
a člena zastupitelstva.
Dana Novotná poté předložila ZO návrh
Rozhodnutí č. 1/2009 o odměnách za výkon
funkcí členům zastupitelstva.
Rozhodnutí bylo schváleno:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 8:

Zpráva
o
výsledcích
přezkoumání
hospodaření roku 2008 obce Jezeřany-Maršovice
byla řádně vyvěšena na úřední desce a byla členům
ZO zaslána v elektronické podobě.
Závěrečné vyjádření auditora je,
že
v hospodaření obce za rok 2008 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Ke zprávě nebyly žádné připomínky.
Zpráva byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 9:

Zpráva o závěrečném účtu obce za rok 2008,
nebyla ze strany členů ZO připomínkována a byla
schválena bez výhrad.
Zpráva byla schválena bez výhrad:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 10:

Obec Loděnice zaslala obci dopis ohledně
vyúčtování příspěvku na neinvestiční výdaje
za žáky z naší obce, kteří dojíždějí do ZŠ Loděnice.
Obec Loděnice vyčíslila, za rok 2008, celkové
náklady na jednoho žáka ve výši 7.287,-Kč a po
obci požaduje částku příspěvek na neinvestiční
výdaje ve výši 3.500,-Kč na jednoho žáka, když
ve škole se učí 21 žáků z naší obce.
Úhrada je prováděna za žáky od 6. třídy.
Do Moravského Krumlova dojíždí asi 16 žáků,
ale Město Moravský Krumlov kalkulaci ještě
nezaslalo.
Starosta ZO seznámil s Dohodou o poskytnutí
příspěvku na neinvestiční výdaje za žáky v ZŠ
Loděnice.
Dohoda byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
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K bodu č. 11:

ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2009, kterou se mění a doplňuje
OZV č. 1/03 o místních poplatcích, která
pojednává o prominutí místního poplatku
osobám, které se trvale nezdržují v obci.
Osvobození od poplatků se týká občanů obce,
kteří se v roce, kdy se vybírají místní poplatky
nebydlí v obci, konkrétně žijí v cizině, jsou
ve výkonu trestu odnětí svobody, mají trvalý
pobyt hlášen na adrese obecního úřadu, jsou
umístněni v léčebných ústavech. Stejně tak jsou
od poplatku osvobozeny děti umístěné v dětských
domovech.
Vyhláška byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 12:

Starosta předložil k projednání smlouvu
o pronájmu nebytových prostor, přísálí
KD za účelem provozování pohostinství
nájemcem Nicola Bocella, na dobu jednoho
roku, od 01.03.2009 do 28.02.2010, za částku
29.400,-Kč.
Milan Šles upozornil na špatný stav WC
a požadoval realizovat jejich rekonstrukci.
Ing. Jan Slavík požadoval, aby do této
smlouvy o pronájmu byl uveden zákaz kouření
v pohostinství v době konání společenských akcí
v KD.
Následně proběhla diskuse, ze které
vyplynulo, že stav WC je potřeba řešit, ale je třeba
zvážit jak. Zda v rámci celkové rekonstrukce KD,
což by představovalo omezit provoz pohostinství,
popř. neprodloužit smlouvu nebo najít nějaké
dočasné řešení.
ZO o začlenění zákazu kouření do smlouvy
hlasovalo, ale neschválilo. V diskusi byl
upřednostněn názor, že zákaz kouření při
společenských akcích v KD je věcí domluvy mezi
pořadateli a provozovatelem pohostinství.
Začlenění zákazu kouření do smlouvy nebylo
schváleno:
pro 5, proti 0, zdrželo se 6 členů ZO
Smlouva byla schválena:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 13:

K prodeji obecních pozemků p.č. 1188/3
a p.č. 2398 v k.ú. Jezeřany starosta uvedl, že
pozemky nebyly zaměřeny a proto ZO nemůže
o prodeji rozhodnout.
Na dotaz Kateřiny Lazarové, za jakou cenu
budou pozemky prodány a zda na nich lze stavět,
starosta uvedl, že se jedná o pozemky vedené jako
orná půda a nelze na nich stavět a budou prodány
jako orná půda.

K bodu č. 14:

K návrhu zadání Změny č. 2 ÚPO JezeřanyMaršovice, které bylo vyvěšeno na úřední desce,
byly vzneseny 3 připomínky:
a) Ing. Jiří Čáp – návrh změny – rozšíření
lokality 2.4 na výstavbu rodinných domků.
ZO vedle diskusi, zda část těchto pozemků
neponechat k účelům vybudování sběrného dvora,
ale převážil názor, vyčlenit lokalitu na výstavbu
rodinných domků.
Změna byla schválena:
pro 10, proti 0, zdržel se 1 člen ZO
b) Ing. Jan Slavík – navrhl ponechal lokalitu
2.6 jako zeleň, když uvedl, že zeleně v obci není
mnoho a zachování zeleně v této lokalitě je
vhodné i s ohledem na blízkost hřbitova.
V následné diskusi převážil názor návrh
změny lokality 2.6 ponechat, s ohledem na názor
vlastníka parcely, který o změnu zažádal
a případné uplatnění připomínek realizovat
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ve stavebním řízení.
Návrh nebyl schválen:
pro 2, proti 2, zdrželo se 7 členů ZO
c) Marie Rozková – návrh změny využití
pozemků na které chce navrhovatelka odkoupit
za účelem podnikání.
Starosta uvedl, že tato změna již byla
provedena Změnou č. 1 ÚPO
Uvedená rozhodnutí týkající se Změny č.
2 ÚPO Jezeřany-Maršovice byla ZO začleněna
do Rozhodnutí č. 2/2009
Rozhodnutí bylo schváleno
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 15:

ZO schválilo převod vodovodního řadu
v lokalitě „Za kostelem“ na sdružení Vodovody
a kanalizace Znojemsko, tak jak to předpokládají
stanovy sdružení, kterého je obec členem.
Po schválení bude vypracována smlouva
o převodu.
Převod byl schválen
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO

K bodu č. 16:

Vystoupili:
Ing. Petr Slavík - předseda komise
Komise pro výběrové řízení na zpracovatele
žádosti o dotaci z EU na stavbu splaškové
kanalizace se sešla ohledně vyhodnocení
nabídek dne 18.02.2009. Nabídku zaslalo všech
5 oslovených společností a všechny splnily
stanovené podmínky a byly komisí doporučeny
k dalšímu řízení (o tom byl vyhotoven protokol
o otevírání obálek).
Vlastní hodnocení nabídek bylo prováděno
na základě dvou kriterií, a to kvalita navrhovaného
řešení a výše dotace (s váhou 70 %) a požadované
procento z obdržené dotace (s váhou 30 %).
Dle hodnotících kritérií byly jednotlivým
společnostem, podle předem daných pravidel,
přiděleny body a jako nejlepší se umístnila
společnost s největším počtem obdržených bodů
(o tom byla vyhotovena Zpráva o posouzení
a hodnocení nabídek).
Na prvním místě ve výběrovém řízení se
umístila společnost AP INVESTING, s.r.o.,
Palackého 12, 612 00 Brno a předseda jménem
výběrové komise doporučil ZO uzavřít s touto
společností smlouvu.
Starosta poté předložil ZO smlouvu o dílo č.
9842009 o inženýrské činnosti se společností AP
INVESTING, s.r.o..
Ke zprávě ani ke smlouvě nebyly ze strany ZO
připomínky.
Smlouva byla schválena
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO
Ing. David Tesař
- předseda stavebního a investičního výboru
Uvedl, že o činnosti výboru se již zmínil
starosta v bodu č. 7. Upozornil na skutečnost
skladování stavební sutě v blízkosti silnice
na začátku obce a doporučil, aby co nejdříve byl
tento odpad uložen na skládku.
Starosta uvedl, že s majiteli již hovořil
a ti přislíbili odstranit odpad ihned jak to
povětrnostní podmínky dovolí.
Ing. Jan Slavík
– předseda výboru pro obnovu a rozvoj
Jako administrátor webových stránek obce
uvedl, že v rámci krajského kola soutěže o Zlatý
erb 2009 naše obec obdržela cenu veřejnosti,
kterou on a starosta převzali z rukou hejtmana
Jihomoravského kraje při slavnostním vyhlášení
na krajském úřadě.
Dále uvedl, že bude potřeby stránky dále
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vylepšovat a na toto bude potřeba cca 5.000,-Kč.
Zejména je potřeba vylepšit elektronickou úřední
desku.
Starosta administrátorovi veřejně poděkoval
za jeho práci na internetových stránkách.
Dále seznámil ZO s finančními vyúčtováním
Masopustu 2009. Výdaje činily 87.687,-Kč
a příjmy 46.854,-Kč. Rozdíl cca 40.000,-Kč je
dán tím, že byly vynaloženy jednorázové výdaje
na propagaci akce, logo, plakáty, pozvánky,
zpěvníky, DVD a pod. a tyto náklady nebudou
třeba realizovat v příštích letech. Předpokládaný
podíl obce by tak mohl být do 20.000,-Kč.

K bodu č. 17:

Starosta ve své zprávě uvedl:
a) Žádost o dotaci na projektu Czech POINT
bude vyřizovat pro obec Organizační kancelář
Znojmo, ale ministerstvo vnitra požaduje začlenit
k žádosti dokument Podmínky pro rozhodnutí
a poskytnutí dotace, který je potřeba schválit ZO.
Finanční rámec činí 93.00,-Kč, spoluúčast
obce je 15 %.
Starosta seznámil ZO s uvedenými
podmínkami.
Podmínky byly schváleny:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.
b) Byla zamítnuta Nadací partnerství - Strom
života žádost o dotaci 20.000,-Kč, na výsadbu
stromů u hřbitova v Maršovicích, z důvodu
nedostatku finanční prostředků.
Ing. Jan Slavík navrhl, aby starosta
kontaktoval a požádal o pomoc při poradenství
ohledně výsadby stromů pracovníky odborné
státní organizace, např. Agenturu ochrany
přírody.
Starosta přislíbil zjistit informace k této
problematice
c) Byla zaslaná žádost o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj na opravu kapliček. Projekt
opravy vypracoval projektant Roman Chvátal,
který vyčíslil náklady na 400.000,-Kč. Dotace
by činila 280.000,-Kč (70%), spoluúčast obce
120.000,-Kč (30%).
Mgr. Petr Eckl uvedl, že zapsání kapliček
do seznamu kulturních památek nebylo ještě
provedeno.
d) Katastrální úřad v Moravském Krumlově
zaslal obci dopis ohledně chybně vedených hranic
mezi katastry Jezeřany a Maršovic, s tím, že bude
potřeba opravit zákresy v mapách.
ZO vzalo dopis na vědomí.

K bodu č. 18:

Ing. Jan Slavík uvedl, že
- na internetových stránkách obce by měly být
zveřejněny podmínky o poskytování informací
dle zákona o svobodném přístupu k informacím
- úřední deska by měla být přístupná 24
hodin denně
- bylo by vhodné co nejdříve dokončit
převedení křížů v katastru obce na obec
i s ohledem na skutečnost, že v rozpočtu jsou
vyčleněny finanční prostředky na jejich opravy
Starosta uvedl, že převedení křížů nebylo
doposud ukončeno, ale že tak bude učiněno.
ZO pověřilo kulturní a školský výbor sehnat
odborníka, který by navrhl postup oprav křížů.

K bodu č. 19:

Předseda návrhové komise Pavel Čáp
předložil ZO návrh usnesení z dnešního zasedání
ZO.
Usnesení č. 2/2009 ze zasedání ZO bylo
schváleno:
pro 11, proti 0, zdrželo se 0 členů ZO.

K bodu č. 20:

Starosta ukončil zasedání ZO ve 21.45 hod.
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Zapsal: Ing. Petr Slavík
Jan Šťastný, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Petr Badin
Radek Šles

Usnesení č.2/2009 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Jezeřany-Maršovice
ze dne 19.3.2009
Zastupitelstvo obce:

I. bere na vědomí :

1. Vyjádření ověřovatele zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
2. Žádost pana Aleše Čecha o povolení ke kácení
dřevin za účelem zřízení vjezdu.
3. Žádost paní Marie Rozkové o odkoupení
obecních pozemků par.č. 487/10 a 1487/11
v k.ú. Maršovice.
4. Žádost paní Jaroslavy Badinové o odkoupení
stavebního pozemku pro stavbu garáže.
5. Zprávu předsedy stavebního výboru
o možném prodeji části obecního pozemku
par.č. 1190/15 v k.ú. Jezeřany pro stavbu
garáže.
6. Zprávu
předsedy
výběrové
komise
o výběrovém řízení na zhotovitele žádosti
o dotaci.
7. Zprávu předsedy stavebního a investičního
výboru.
8. Zprávu předsedy výboru pro obnovu a rozvoj.
9. Zprávu starosty.

II. schvaluje:

1. Složení návrhové komise.
2. Rozpočtové opatření č. 2/2009
3. Rozhodnutí Zastupitelstva obce JezeřanyMaršovice č.1/2009 o odměnách za výkon
funkce
neuvolněným
členům zastupitelstva.
4. Zprávu
o
výsledcích
hospodaření
roku
2008 obce JezeřanyMaršovice se závěrečném
vyjádřením,
že
nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
5. Závěrečný účet obce
Jezeřany -Maršovice
za rok 2008 bez výhrad.
6. Dohodu o poskytnutí
příspěvku obci Loděnice
na neinvestiční výdaje
za žáky v ZŠ v Loděnicích.
7. OZV obce JezeřanyMaršovice
č.1/2009,
kterou se mění a doplňuje
OZV č.1/03 o místních
poplatcích.
8. Nájemní
smlouvu
o pronájmu nebytových
prostor.
9. R o z h o d n u t í
Zastupitelstva
obce
Jezeřany -Maršovice
č. 2/2009 o zadání
Změny č.2
ÚPO
Jezeřany-Maršovice.
10. Převod
vodovodního
řadu
v
lokalitě
„Za
kostelem“
na sdružení Vodovody
a kanalizace Znojemsko.
11. Podmínky Rozhodnutí
o
udělení
dotace
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na zřízení pracoviště CZECH POINT.
12. Smlouvu o dílo č. 9842009 mezí obcí
Jezeřany-Maršovice a AP INVESTING,
s.r.o., o inženýrské činnosti, na „Splašková
kanalizace v obci Jezeřany-Maršovice“.
13. Záměr obce odprodat obecní pozemek
par.č.1190/15 v k.ú. Jezeřany o výměře 30
m2.

III. ukládá :

Starostovi :
- nechat provést zaměření obecních pozemků
par.č. 1357/1 a 1358 v k.ú. Jezeřany pro následný
prodej žadatelům o stavební pozemky
- zjistit kontakty na Agenturu ochrany
přírody ohledně výsadby stromů
- připravit směrnici o podávání informací
- zjistit podmínky na zveřejňování informací
na úředních deskách obecního úřadu
- připravit podklady k převodu kříží
do majetku obce
termíny : do příštího zasedání zastupitelstva
obce
Stavebnímu výboru :
- provést prohlídku místa pro zřízení vjezdu
a potřeby pokácení stromů na pozemek pana
Aleše Čecha
termín : do příštího zasedání zastupitelstva
obce
Kulturnímu a školskému výboru :
- zajistit odborný posudek pro opravy křížů
s uvedením ceny na realizaci oprav
termín : do příštího zasedání zastupitelstva
obce
Pavel Čáp, předseda návrhové komise
Jan Šťastný, starosta obce
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Činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2008
V současné době má náš sbor 57 členů: z toho 32
mužů, 12 žen a 13 dětí.
Začátkem roku 2008 jsme uspořádali tradiční ples,
který byl velice dobře hodnocen veřejností. Během
jarního období jsme zorganizovali několik brigád, kdy
jsme pokračovali s dokončovacími pracemi na základně
sportovního závodiště. Na této trati proběhla
dne 24.5.2008 soutěž v požárním útoku, které se
zúčastnilo 16 družstev mužů a 6 družstev žen. Náš sbor
representovali tři soutěžní družstva. Muži v domácím
prostředí zvítězili a tím se ujali vedení v celkovém
hodnocení. Ženy se umístily na 5.místě. Na závěr
předvedli své umění i naši nejmenší začínající družstvo
mladších žáků. Podařilo se nám však uspět zejména
pořadatelsky, neboť soutěž se především díky pěknému
zázemí a kvalitní trati líbila většině soutěžícím a byla
hodnocena jako jedna z nejlepších na okrese Znojmo.
Též jsme přispěli svou činností při pořádání dětského
dne, na kterém jsme měli dvě sportovní stanoviště.
Za celý rok jsme měli tři zásahy. První bylo odklízení
následků živelné pohromy, kterou způsobil hurikán
Ema, další zajištění statiky zřícené části domu a poslední
byla likvidace požáru stromu, který vzplál při pálení
listí. Tímto na všechny občany apelujeme k maximální
opatrnosti při podobných činnostech. Jelikož zásahů
je naštěstí málo, věnovali jsme se především sportovní
činnosti.
V roce 2008 se družstvu mužů podařilo po delší
době dosáhnout výrazného úspěchu, kdy se umístili
v celkovém hodnocení okresní Znojemské ligy na 3.
místě. Úspěch ale nepřišel sám od sebe, muži poctivě
a tvrdě trénovali, vylepšovali materiál a měnili taktiku
a to vše se projevilo v celkovém zlepšení výsledných
časů. Často se umísťovali na stupních vítězů.
Družstvo žen, které trénuje Jiří Šles, se zúčastnilo
šesti závodů. Ze všech umístnění si nejvíce cení
stříbrných medailí z Dolních Kounic, kde se utkaly
v konkurenci devíti družstev, a z Mělčan, kde dosáhly
svého nejlepšího času. Za ženy závodí Ecklová Jana,
Fleischerová Dana, Illešová Blanka, Machalová Barbora,
Machalová Petra, Pavlíčková Gabriela, Popelová Eva,
Veselá Michaela a Vodičková Alena.
Výsledky soutěží, kterých se zúčastnili muži a ženy
jsou shrnuty v tabulkách.
V loňském roce začal pracovat kolektiv mladších
žáků. Jejich činnost bylo možno sledovat každý
čtvrtek od brzkého jara až do podzimu, kdy se scházeli
na trénincích na návsi před obecním úřadem a později
v novém areálu u hřiště. Jelikož kolektiv mladých hasičů
teprve začíná, zúčastnili se pouze třech závodů a to
v Bratčicích, Mělčanech a Syrovicích. Zde bylo vidět, že
snaha kterou po celý rok na trénincích vyvíjeli nebyla
marná, což se projevilo na jejich dosažených časech.
Mladé hasiče ve složení: Ecklová Veronika, Novotná
Kamila, Šlesová Eliška, Vodičková Nikola, Eckl Vilém,
Havlík Jakub, Pavlíček Jakub a Tomis Martin, trénuje
p. Vlastimil Kampas.
Celý sbor dobrovolných hasičů by rád poděkoval
Obecnímu úřadu, který se vzorně stará o vybavení
zásahové jednotky a finančně sbor podporuje ve všech
činnostech. Dále děkujeme všem sponzorům, kteří
svými dary přispívají jak při pořádání plesů, tak při
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Celkem dosažených bodů
Výsledky mužů mimo ligu - 2008

závodech. Družstvo mužů však nejvíce děkuje panu Lazarovi, který
jako již tradičně přispěl větším finančním obnosem, za který si
v letošním roce pořídili nové závodní dresy.
Družstvo žen děkuje svému brněnskému sponzoru - firmě Kahla
s.r.o., který finančně vypomohl při nákupu nových hadic a závodních
triček.

Výsledky mužů mimo ligu - 2008
Datum
místo konání

Závěrem článku bychom Vás rádi pozvali na 4. ročník soutěže
v požárním útoku „O pohár obce“, která se bude konat dne 23.5.2009
od 10.00 hod. ve sportovním areálu hřiště.
Výsledky mužů v lize okresu Znojmo- 2008
Datum

místo konání

výsledný
čas

celkové
umístění

umístění v počet bodů v
lize
lize

24.5.2008

Jezeřany-Maršovice

18,92

1.

1.

15

7.6.2008

Trstěnice

20,49

5.

4.

9

28.6.2008

Vémyslice

N

18.

10.

1

19.7.2008

Miroslav

20,88

4.

3.

10

26.7.2008

Hodonice

18,76

2.

2.

12

9.8.2008

Loděnice

19,79

5.

4.

9

23.8.2008

Pravice

19,48

3.

3.

10

30.8.2008

Medlice

18,75

2.

2.

12

31.8.2008

Chvalovice

18,47

4.

3.

10

3.

88

Celkem dosažených bodů

Datum
18.5.2008

místo
konání
Šaratice (okr.
Vyškov)

14.6.2008
18.5.2008
29.6.2008
14.6.2008
12.7.2008
29.6.2008
30.8.2008
12.7.2008
13.12.2008
30.8.2008

Říčany (okr. Brno-venkov)
Šaratice (okr. Vyškov)
Dolní Kounice (okr. Brno-venkov)
Říčany (okr. Brno-venkov)
Pasohlávky (okr. Břeclav)
Dolní Kounice (okr. Brno-venkov)
Mělčany (okr. Brno-venkov)
Pasohlávky (okr. Břeclav)
Hostěradice - vánoční pohár
Mělčany (okr. Brno-venkov)

13.12.2008

Hostěradice - vánoční pohár

výsledný
čas
výsledný
N
čas
20,26
N
34,91
20,26
18,74
34,91
23,20
18,74
20,60
23,20

umístění
umístění
28.
2.
28.
6.
2.
3.
6.
6.
3.
7.
6.

20,60

7.

výsledný
čas

umístění

Výsledky žen - 2008
Výsledky žen - 2008
Datum

Masopust 2009

místo konání

24.5.2008
Datum

Jezeřany-Maršovice
místo konání

28.6.2008
24.5.2008
29.6.2008
28.6.2008
9.8.2008
29.6.2008
30.8.2008
9.8.2008
6.9.2008
30.8.2008

Moravské Bránice
Jezeřany-Maršovice
Dolní Kounice
Moravské Bránice
Loděnice
Dolní Kounice
Mělčany
Loděnice
Bratčice
Mělčany

výsledný
24,1
čas
52,56
24,1
26
52,56
25,78
26
22,85
25,78
32,19
22,85

6.9.2008

Bratčice

32,19

5.
umístění
5.
5.
2.
5.
5.
2.
2.
5.
1.
2.
1.

Výsledky mužů mimo ligu - 2008

výsledný

Datum

místo konání
umístění
Vesnička pod
sněhovou přikrývkou,
mrzne až praští. Ideální
čas
počasí
pro
masopust
jak
má
být.
A
taky
že28.byl… o předposledním
18.5.2008
Šaratice (okr. Vyškov)
N
únorovém
víkendu u nás v Jezeřanech-Maršovicích.
14.6.2008
Říčany (okr. Brno-venkov)
20,26
2.
29.6.2008

Dolní Kounice (okr. Brno-venkov)

34,91

limitovanou edici koštovaček s obrázkem medvěda, která je první ze
série koštovaček s motivem masopustního průvodu. K dispozici také
bylo přepracované a kompletní vydání Masopustního zpěvníku, který
bude v dalších letech sloužit nejen koledníkům, ale i všem těm, kteří
si chtějí společně zazpívat. Jednotícím prvkem masopustu byl ručně
malovaný průvod masek, vytvořený speciálně nejen pro letošní, ale
i pro budoucí ročníky. O pravou masopustní atmosféru se postaral
místní Masopustní štrajch, který se střídal s cimbálovou muzikou
GURÁŠ z Velkých Bílovic. Ta sklidila obrovský úspěch. Příjemnou
zábavu završil před půlnocí obřad „pochovávání basy“, po kterém se
všichni spokojeně rozešli do nočního ticha.

6.

Podobně
jako minulý rok jsme18,74
zahájili oslavy
masopustu obecní
Pasohlávky (okr. Břeclav)
3.
zabijačkou.
Studený
severák
tentokrát
zahnal
řezníky
a kuchaře
30.8.2008
Mělčany (okr. Brno-venkov)
23,20
6.
do vlídnějšího dvora kulturního domu, což se nakonec ukázalo být
13.12.2008 Hostěradice - vánoční pohár
20,60
7.
šťastnou okolností. Zdá se, že tohoto místa bude využíváno i při
dalších ročnících. Zabijačka probíhala jako po másle, nechyběla ani
muzika,
či štamprlička něčeho ostřejšího na zahřátí. Už v brzkých
Výsledky žen - 2008
odpoledních hodinách se „špajz“ plnil zabijačkovými specialitami:
tlačenkami,
jitrnicemi,
škvarky, navýsledný
dvoře v kotli
bublal guláš, v hrncích
Datum
místo konání
umístění
čas
se chladily polévky a z nové trouby voněla pečínka. Nebylo pochyb, že
24.5.2008
24,1
5.
všichni,
kdo seJezeřany-Maršovice
zapojili do díla, prostě
umí, a že
pro následující den je
Moravské Bránice
52,56
5.
o 28.6.2008
prázdné žaludky
návštěvníků postaráno.
29.6.2008
Dolní Kounice
2.
V sobotu ráno
se za krásného 26
mrazivého
počasí začaly scházet
9.8.2008
Loděnice
25,78
5.
masky před obecním úřadem, kde se dožadovaly od starosty
30.8.2008 předávání
Mělčany
22,85 právo. 2. Jakmile bylo právo
brzkého
masopustního
6.9.2008 vykročilo
Bratčice
32,19
1.
předáno,
33 masek za doprovodu
Masopustního štrajchu
slavnostním pochodem směrem k Maršovicím. Obchůzka začala
na Véhoně v Maršovicích, a tak měli letos
Maršovští možnost vidět všechny masky
v plné kráse, což se jim loni nepodařilo.
Koledníci svou veselostí a zpěvem
otvírali nejen dveře mnoha domácností
dokořán, ale i srdce jejich obyvatel, kteří
štědře projevovali svou pohostinnost.
I přes únavu (způsobenou nejen fyzickou
náročností průvodu) napochodovaly
masky do krásně vyzdobeného sálu KD
v pozdních odpoledních hodinách.
12.7.2008

„Zhusta, chlapci, zhusta, konec masopusta 2009, už sa fašank
krátí, už sa nenavrátí ani ten náš medvěd…“ Děkujeme všem, kteří
se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci Masopustu
2009. Bez jejich obětavého nasazení by byl masopust nemyslitelný.
Děkujeme i všem, kteří byli při tom. DÍKY.
zz Za Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice
Mgr. Petr Eckl a Ing. Jan Slavík

Vzorně připravený sál se začal
zvolna plnit návštěvníky, o které bylo
výborně postaráno. Na stáncích byly
nabízeny mimo zabijačkových pochutin
sladkosti z kuchyní našich hospodyněk,
vína od místních vinařů, či z místních
vinohradů a medovina od včel, které
možná cucaly nektar v našem katastru.
Masopustní pokladna letos nabízela RR Společné foto masek
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Zabijačka 2009

RR Masopustní průvod obcí

RR Tradiční tanec s medvědem

RR Obecní četník s pračlověkem při společném tanci
RR Veselice na sále

Zpravodaj občanů Jezeřan a Maršovic

RR Část obsluhy čeká na hladové návštěvníky
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Hu, hu, hu, jaro už je tu …
Opravdu? Zatím to tak nevypadá. Letos nám ta zima ukazuje
svoji pravou tvář až do posledního okamžiku. Ani první jarní den ji
nezahnal. Doufejme, že se aspoň pořádně vyřádí a potom už bude
jenom krásně.
Ale teď už
do školy
a školky.
Od druhého
lednového
týdne se
začala škola
i školka
připravovat
na tradiční
školní ples
a dětský
karneval,
na kterém se
všechny děti
představily ve svých vystoupeních. I když účast na školním plese
byla malá, což nás velice mrzí, na obou akcích se vydělalo, za což
patří ještě jednou dík všem sponzorům, rodičům a občanům,
kteří přispěli věcnými nebo peněžními dary.
4. února jsme zapsali 6 nových budoucích prvňáčků do naší
školy. Spolu jsme se vydali do pohádky „Jak si pejsek s kočičkou
upekli dort“. V různých úkolech nám budoucí školáci ukázali,
jak jsou šikovní a sladkým dortíkem jsme naši pohádku také
ukončili. Už se na naše budoucí školáky moc těšíme.
9. února jsme se s herci loutkového divadla z Hodonína ocitli
v krásné, výpravné, loutkové pohádce „Prasátko jde na výlet“.
Dětem ze školky i nám všem školákům se pohádka moc líbila.
Poslední týden v únoru si školáci trošku odpočinuli od učení
a školních povinností, někteří na horách, jiní jen tak doma
lenošili a trávili volný čas podle svých představ.
Zima byla moc dlouhá, tak jsme alespoň ve škole a školce chtěli to jaro trošku popohnat a tak už od března
se obě budovy oblékají do jarního a připravují se na Velikonoce. Mezitím 19. března všichni žáci naší školy kromě prvňáčků řešili úkoly
mezinárodní matematické soutěže „Klokan 2009“, kterou ve stejný den řešilo mnoho dětí základních a středních škol v mnoha zemích světa.
V těchto dnech už se všichni připravujeme na „Velikonoční dílnu“ 31.3., kde si společně s rodiči a všemi, kteří budou mít zájem, vyrobíme
něco pěkného k Velikonocům. Nejvíce se však těší naši sporťáčci na tradiční „Velikonoční turnaj“ ve vybíjené, přehazované,
florbalu a stolním tenisu,
na který už všichni
pečlivě trénují. Slavnostní
finále s vyhodnocením
se uskuteční 8. dubna
před
velikonočními
prázdninami.
Potom
už se budou kluci více
a holky méně těšit na ty
pravé Velikonoce a všichni
společně doufáme, že
s nimi přijde konečně to
opravdové jaro, kterého
se po tak dlouhé zimě už
nemůžeme dočkat.

Všem přejeme krásné,
veselé a sluníčkem
prozářené Velikonoce,
klukům bohatou
pomlázku
a holkám co nejmenší
výprask!
zz Květoslava Bílová
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Obecní stránky vyhrály cenu veřejnosti

RR Společné foto s hejtmanem při předávání ocenění

ztrátou na medailové
pozice. Je ovšem také
potřeba si uvědomit,
že hodnocení poroty
je velmi subjektivní.
A proto i zde je
potřeba mít „štěstí“
na porotce. Jejich
bodové
výroky
o našich stránkách
nás mohou částečně
ovlivnit v některých
ohledech,
ale
nemohou
ovlivnit
naši filozofii, na které

Jak jste se již mohli
dočíst v regionálním
tisku (DNES, Znojemský
denník,
Znojemsko,
Zrcadlo), vyhrály naše
internetové
stránky
obce cenu veřejnosti
v krajském kole soutěže
Zlatý erb 2009. Tato
soutěž již probíhá 11.
rokem a soutěží se v ní
o nejlepší webové stránky
a elektronické služby měst
a obcí České republiky.
Slavnostního
krajského
vyhlašování
RR Společné foto všech finalistů
výsledků
soutěže,
za přítomnosti hejtmana Michala Haška, jsou stránky vystavěny a spravovány ve své
se za naši obec zúčastnili starosta pan Jan originální podobě.
V současné chvíli byly již započaty
Šťastný a zastupitel obce a zároveň správce
některé vylepšovací práce, abychom opět
obecních stránek pan Ing. Jan Slavík.
Získaná cena veřejnosti se vyhodnocuje příští rok mohli se ctí v soutěži zabojovat.
na základě poslaných hlasů přes internetové Všem, kteří nám poslali své hlasy děkujeme
stránky soutěže. Toto ocenění nás velmi těší, a vážíme si jich.
Výsledky soutěže pro Jihomoravský kraj
neboť svědčí o tom, že naše stránky splňují to
v
kategorii
nejlepší webová stránka obce:
čeho jsme chtěli dosáhnout při jejich vývoji:
1. Petrovice (http://www.oupetrovice.cz)
aby se lidem líbily, rádi je navštěvovali a byly
2. Přísnotice (http://www.prisnotice.cz)
pro ně uživatelsky příjemné.
3.-4. Senorady (http://www.senorady.cz)
Doufali jsme, že naše stránky osloví
3.-4. Vavřinec (http://www.vavrinec.cz)
i členy krajské hodnotící poroty, splní
jejich hodnotící kritéria a zabojují
i v další kategorii. Ovšem se tak nestalo.
Po obeznámení se s podrobným hodnocením
stránek od jednotlivých porotců jsme
zjistili, že jsme si nakonec i zde vedli velmi
dobře neboť jsme skončili na 5. místě z 19
soutěžících, s poměrně malou bodovou

zz Ing. Jan Slavík, administrátor stránek
admin@jezerany-marsovice.cz

Společenská
kronika
od 1.1.2009 do 31.3.2009

vv Životní jubilea
50 let
Pavel Čáp
Věra Eklová
Otto Švrček
55 let
Ivo Duša
Miluše Špačková
60 let
Pavel Tropp
65 let
Věra Motyčková
Rudolf Záviška
Anna Čechová
70 let
Jan Pelikán
Bohuslav Hájek
Jana Soukopová
Josef Janíček
Josef Kuchyňa
80 let
Eliška Ecklová
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší
a pevné zdraví do dalších let.

vv Narozené děti
Jiří Ruibar – narozen v prosinci
Blahopřejeme rodičům k narození jejich
dítěte a srdečně je vítáme do života.

vv Úmrtí
Rudolf Möller
Jaroslav Blahut
Marie Geyerová
Všem pozůstalým vyslovujeme hlubokou
soustrast.

vv Pohyb obyvatelstva
Přistěhovali se 2 občani
Odstěhoval se 1 občan
Narodilo se 1 dítě
Zemřeli 3 občani
K 31.3.2009 mají Jezeřany-Maršovice 738
obyvatel - Jezeřany: 438, Maršovice: 300, muži:
RR Starosta a administrátor s oceněním

379, ženy: 359.
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